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Vi bistår skadelidte over hele landet, og 
har kontorer i Tromsø, Alta og Oslo.

Ett av Norges største og mest erfarne advokatfagmiljøer 
innen personskadeerstatningsrett og tilknyttede  

fagområder. Vi bistår klienter fra hele landet.

10 erfarne advokater med spesialkompetanse i  
erstatnings- og forsikringsrett.
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ANNONSER



–  3  –

og vi går en mørkere tid i møte. Da er det godt å kunne sette 
seg ned litt og lese magasinet LEVE MED.

Lurer du på hvem som sitter i de ulike utvalgene i Person-
skadeforbundet LTN? Og kanskje har du innspill til temaer 
det bør jobbes med? På side 21 finner du en liste. 

Whiplash er en skade mange av forbundets medlemmer lever 
med. Optometrist Pål Kolsrud mener at briller med spesielle 
prismeglass er et godt og viktig  rehabiliteringshjelpemiddel 
for mange med kognitiv svikt eller whiplashskade. Som så 
mange andre med jobber innenfor nakkeskadeverden jobber 
Kolsrud i et landskap med mange meninger og motstridende 
synspunkter. Det er flere fagmiljøer som ikke støtter hans 
arbeid.  

Selius har lenge vært en maskot i forbundet og gjennom 
årene har flere hatt figuren festet på sitt setebelte. Figuren 
ble gjort ”levende” i bilboken Johnny Virker, som er laget 

av rallykjører Pekka, sangeren Winny og broren til Pekka, 
Ole Martin. Boken ble en suksess og de utvider nå universet 
med ny bok, lekebil og standmateriale. Selius rolle er, ifølge 
forfatterne, å være den forsiktige som holder farten nede og 
passer på at ikke noe galt skjer. 

I dette LEVE MED kan du også lese om Østfold fylkeslags 
første pårørendekurs og om hvordan Lisbeth opplevde dette 
som nyttig for henne. Kanskje kan et slikt kurs være noe for 
deg ved en senere anledning?

I november inviterer vi inn til et eget organisasjonskurs for 
styrene i våre lokallag. Målet er å løfte kompetansen og å 
dele erfaringer.

God høst til dere alle sammen. Husk refleks!

Hilde S. Valberg

LEDER Hilde S. Valberg

Hilde Valberg

Selius har lenge vært en maskot i forbundet og gjennom 
årene har flere hatt figuren festet på sitt setebelte. Selius 
ble gjort ”levende” i bilboken Johnny Virker, som er laget av
rallykjører Pekka, sangeren Vinny og broren til Pekka, Ole 
Martin.
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Trenger du briller eller noe?

TEKST: Gunn Kvalsvik

- Jeg ble egentlig klar over sammen-
hengen mellom syn og nevrologi litt til-
feldig da jeg for 25 år siden jobbet som 
arbeidsplassoptometrist, altså optiker i 
forbindelse med arbeidstilpassing ved 
terminal- og dataarbeidsplasser, fortel-
ler Pål Kolsrud, mens han lager kaffe til 
undertegnede. 

Mannen som jeg har hørt om blant flere 
av forbundets medlemmer, og som har 
høy status blant disse, setter seg på den 
blå skinnsofaen ved siden av meg. Håret 
er sort, det samme er øynene og brynene. 
Alderen er vanskelig å fastslå, engasje-
mentet derimot - det er høyt. 

TILBAKE TIL START 
På slutten av 1980-tallet var Kolsrud 
engasjert i et foretak som arbeids-
plassoptometrist. Tilfeldighetene ville 
at bedriftshelsetjenesten hadde kontor-
fellesskap med en klinikk som behandlet 
nakkeskader.

- Gjennom mitt virke møtte jeg mange 
som ikke hadde ”vanlige” synsproblemer 
og som slet med skader etter ulykke. Den 
spirende tanken om at det kunne være 
en sammenheng mellom skade og syn 
tok plass, forklarer optometristen. 

Spørsmålet om muligheten for en sam-
menheng surret i hodet hans, og mis-

tankent ble stadig styrket i møte med 
nye pasienter. Løsningen, eller svaret, 
kom av seg selv da han gjorde en vanlig, 
men svært grundig, synsundersøkelse 
av en pasient.   

- Anstrengelsen under øyetesten slo 
bokstavelig talt pasienten ut, forteller 
Kolsrud, og  legger til  at han ble en snak-
kis blant kollegaene. – Jeg ble han som 
hadde pasienter som gikk inn på egne 
bein, men måtte bæres ut. Men jeg ble 
også han som ble 100 prosent overbevist 
om at nevrologiske skader i nakke og 
hode skaper problemer for øynene. 

FAGDISIPLER PÅ ISOLERTE ØYER
- Problemstillingen den gang, som nå, 
er at skader blir behandlet av en nevro-
log og synsproblemer av en optomerist, 
forklarer Kolsrud.  

- For de fleste optometrister er det ikke 
vanlig å tenke årsakssammenheng mel-
lom en nakkeskade og synsproblema-
tikk. Det samme gjelder for nevrologer. 
I god norsk medisinsk tradisjon er det 
rett og slett ulogisk at fagdisiplinene 
samarbeider – i stedet opererer de som 
isolerte øyner! Dette hindrer pasienter 
i å få en god rehabilitering, sier han og 
sukker oppgitt.  

Kolsrud mener at hans grunnteser i 

utgangspunktet er basert på enkel og 
grunnleggende nevrologikunnskap. 
Optometristen blir tydelig ivrig når han 
kommer til dette, setter seg lenger frem 
på sofaen og bruker hendene for å un-
derstreke og være tydelig: 

- Kroppen vår består av og eksisterer i 
et nett av nervesystemer og muskulatur. 
Grovt sett kan nervesystemene deles inn 
i to grupper. Den delen som kontrollerer 
muskulatur som styrer seg selv, altså fun-
gerer på automatikk, og den som er vilje- 
styrt. Den muskulaturen som styres av 
viljen er sterk, men ikke utholdende, mens 
den som går på autopilot er utholdende, 
men ikke spesielt sterk. Ved en nakke- 
eller hodeskade er det i første omgang 
celler på autopilot som blir rammet. Det 
betyr at de viljestyrte må jobbe dobbelt 
så hardt og at synsjobbingen blir svært 
anstrengende, forklarer han.  

Kolsrud ser på meg, for å bekrefte at jeg 
har forstått han. Jeg nikker og han fort-
setter, i et pedagogisk toneleie. 

- Logikken er at en skade, eller en ne-
gativ påvirkning i det fine nevrologiske 
systemet vårt, betyr at automatikken 
ikke gjør jobben godt nok. Øynene må 
jobbe mye hardere ved hjelp av den vil-
jestyrte muskulaturen. Dette betyr at en 
blir sliten, ser dobbelt, får hodepine og 

Synsutfordringer etter nakkeskade eller kognitive skader er vanlige. Svært vanlige. Optometrist Pål Kolsrud 
mener at kunnskap om sammenhengen mellom syn og sannsynlige spesifikke nevrologiske dysfunksjoner må 
brukes for å gi pasienter bedre rehabilitering. 
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blir stivere i nakken. Det fører altså til at 
en over tid blir dårlige, dersom en ikke 
bruker et hjelpemiddel som avlaster og  
normaliserer den muskulære arbeidsfor-
delingen, sier han.   

JUNGELTELEGRAFEN 
Etter åpenbaringen to tiår tilbake i tid 
har Pål Kolsrud aldri tvilt på at det er 
en årsakssammenheng mellom syn og 
nakkeskade eller kognitive skader. Det å 
utvikle gode metoder og hjelpemidler har 
nesten blitt som et kall, og selv mener han 
at han har kommet langt på vei. 

- Min interesse for synsproblemene som 
oppstår etter en skade har blitt en del av 
mitt yrkesliv. Andelen av pasienter som 
kommer til meg med nakkeskade og kog-
nitive utfordringer har økt jevnt og trutt, og 
det samme har min kunnskap og evne til 
å hjelpe, forklarer optometristen fornøyd.  

Kundene, eller pasientene, som han selv 
kaller dem, oppsøker Pål Kolsrud etter 
anbefalinger, altså via jungeltelegrafen.
Han annonserer ikke og er ikke en del av 
et offentlig system. 

DEN FØRSTE KONSULTASJONEN 
Han forteller at den første konsultasjonen 
består av en grundig kartlegging. Under 
samtalen blir blant annet sykdoms- eller 
skadehistorien gjennomgått. Noen har 
med epikrise, andre ikke. Deretter følger 
flere metodiske tester for å se hvordan 
synshjelpemiddelet eller brillen skal lages. 

- Jeg har lært at grundighet er nødvendig 
og tar derfor bare ett skritt av gangen. I 
tillegg er det viktig med tett oppfølging 
for å se, justere og finne de beste synsre-
habiliteringshjelpemidlene. Gode briller, 
øvelser og strategier for bruk kan medføre 

FOR DE FLESTE OPTOMETRISTER er det ikke vanlig å tenke årsakssammenheng mellom  en nakkeskade og synsproblematikk.

Den muskulaturen som styres av viljen er sterk, men 
ikke utholdende, mens den som går på autopilot 
er utholdende, men ikke spesielt sterk.

Pål Kolsrud
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en brille til langt hold, en til nært og en 
”innebrille”, forklarer han. Det er viktig at 
man sammen med pasienten lager en 
plan for at man på enklest mulig måte 
kan bedre livskvaliteten.  

Det er den siste, innebrillen, som i følge 
Kolsrud er det hjelpemiddelet som har 
den største rehabiliterende effekten. At 
man blir bedre og avlaster godt kommer 
av at det er disse brillene vi bruker mest, 
ettersom bare 20 prosent av tiden brukes 
på nær- eller langseing. Resten er det 
han kaller for ”innesyn” og som derfor 
krever ”innebriller”.  

- Jeg møter ofte pasienter som har slitt 
i årevis før de kommer til meg. De er ute 
av arbeidslivet, sliter med å holde motet 
oppe og har energiproblemer. Mange har 
også brukt tusenvis av kroner på briller 
som ikke har hjulpet, eller møtt leger som 
direkte hevder at problemet ligger et an-
net sted. Da er det tilfredsstillende å ha 
noe som kanskje kan hjelpe, sier han. 

BLIR LANDSDEKKENDE
Det kommer pasienter til Kolsrud fra 
hele landet. Pågangen er så stor at han 
har bestemt seg for å utvide og å sat-
se, ved å dele kunnskapen med andre  
optometrister. 

- Jeg holder for tiden på å lære opp fire 
optometrister i metodene og verktøyene 
jeg har utarbeidet. I løpet av året skal 
disse være oppe å gå. Og om et par år 
håper jeg vi er rundt 20. I tillegg har jeg 
fått forespørsler fra Danmark om igang-
settelse av kurs og opplæring, sier han. 

Når det gjelder dialog og samarbeid med 
det offentlige Helse-Norge er det dessver-
re alt for dårlig eller nesten ingen dialog, 
noe som Kolsrud mener er beklagelig: 

- Jeg opplever stadig at det er stengte 
skott mellom profesjoner her til lands, 
både hos nevrologer og i mitt eget miljø. 
Jeg har endog følt at jeg blir latterliggjort. 
Man blir mistenkeliggjort når man blan-
der kortene, tydeligvis, sier han, etterfulgt 
av en tørr latter.  

Når jeg spør Kolsrud om hans metoder 
er alternative, blir de sorte øynene, om 
mulig, enda sortere.  

- Nei, dette er ikke alternativ behandling. 
Snarere tvert imot. At vi tar utgangpunkt 
i at vi har en hjerne og nerveceller, er vel 
et faktum. Og det er vel heller ikke una-
turlig at synet vårt er en del av det hele, 
sier han retorisk og legger til at han ikke 
påberoper seg å helbrede skader eller 
eliminere symptom. Han har bare utviklet 
et synsrehabiliteringshjelpemiddel. 

- Det jeg tilbyr er et hjelpemiddel som er 
 basert på kjent nevrologi og som hjel-
per, avlaster og harmoniserer øynene. 
Det som driver meg er at jeg har sett 
at det faktisk hjelper, at folk får tilbake 
gløden og energien og at noen kommer 
seg tilbake i jobb, avslutter optometrist 
Pål Kolsrud stolt.

MÅ BETALE BEHANDLINGEN SELV 
Tidligere fikk pasienter ofte dekket  
behandlingen hos optometrist Pål Kols-
rud. Etter omleggingen ble ordningen av-
sluttet. Kolsrud er imidlertid i kontinuerlig 
dialog med forvaltningen for å få dem til 
å forstå at brillen han tilbyr er synsreha-
bilitering som både gir gevinst i form av 
økt livskvalitet for enkeltpersoner, men 
er også god økonomi samfunnsmessig 
fordi mange får brukt sin restarbeidsevne. 

Personskadeforbundet LTN har ikke me-
disinsk ekspertise til å vurdere Kolsruds 
metoder. Vi har valgt å skrive om hans 
teorier og arbeid i LEVE MED etter an-
befalinger fra flere av våre medlemmer.

Pål Kolsrud er utdannet optometrist på 
optometrilinjen ved Kongsberg Ingeni-
ørhøyskole med påbyggingskurs fra City 
University. Han har siden starten i 1982 
drevet en optisk bedrift med tilpasning 
av synshjelpemidler. Han innehar en 
høy kompetanse innen arbeidsplass-
optometri.

OM OPTOMETRIST PÅL KOLSRUD
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Etter gjentatte henvendelser fra 
medlemmer som ønsker et eget 
tilbud for seniorer, har forbundet 
reservert leilighetene på Panorama 
Dreams til dette formålet neste vår.  

Tilbudet til seniorer gjelder i fra den 22. til 
den 29. mai. Målet med uken er at flere 
i samme aldergruppe kan bli kjent med 
hverandre og å gi seniorer reservert til-
gang på tilrettelagte leiligheter. 

Det bør også legges til at mange mener 
at våren, som ikke akkurat er høyssesong, 
er den vakreste årstiden ved Svartehavet. 

- Det er en perfekt reise for deg som både 
ønsker å være litt alene, men som også vil 
ha muligheten til å bli kjent med andre i 
samme situasjon. Aldersmessig har vi de-
finert seniorer som personer fra 55 år og 
oppover, og tilbudet gjelder både single 
og par, forklarer Personskadeforbundet 
LTNs konsulent Frank Gjelsøy. Det er han 

som administrer utleie av leilighetene og 
dermed også senioruken.  

KOM MAI DU SKJØNNE MILDE
Siden forbundet kjøpte leilighetene for 10 
år siden har mange medlemmer vært på 
Panorama Dreams. Noen reiser på egen 
hånd, mens andre reiser på gruppereiser 
arrangert av lokallaget. Det har også 
vært populært å delta på familieleirene 
som arrangeres hver sommer.  

- Jeg vil gjerne understreke at vi ikke er en 
turoperatør eller tilbyr reiseledere under 
senioruken. Vi gir imidlertid en rabatt på 
kroner 500,- pr. leilighet, noe som betyr at 
du kan leie for helt ned til kroner 500,- pr. 
leilighet. Dette kan vi gjøre fordi deler av 
anlegget ennå ikke er åpent, sier Gjelsøy.  

Det er også en periode med rimelige 
flybilletter, i alle fall dersom du bestiller 
tidlig. Personskadeforbundet LTN betaler 
også transport til og fra flyplassen, samt 
at vi administrerer en fellestur til Nesse-
bar, om det er ønskelig.

Maiukene er ifølge Gjelsøy perfekte fordi 
det ikke er så varmt i Bulgaria på den 
tiden. I tillegg er det fredeligere enn i 
høysesongen. 

- Vi kan ikke garantere at alt er åpent på 
Panorama Dreams, men anlegget ligger 
bare fem minutter fra stranden og det er 
åpnet et stort kjøpesenter 150 meter opp 
i gata. I tillegg er det bare en snau halv- 
time å gå til nærmeste landsby, Sveti 
Vlas. Her finnes restauranter og barer, 
samt mange butikker, forteller Frank 
Gjelsøy, som selv har besøkt Bulgaria 
på våren flere ganger. 

Vi har åtte leiligheter tilgjengelig, ett stu-
dio, to med to soverom og fem med ett 
soverom. I alle leilighetene er det også 
doble sovesofaer. 

- Bulgaria er også et land som er bil-
lig å feriere i, kanskje et av de billigste i 
Europa. For noen er det kanskje viktig å 
vite, avslutter Frank Gjelsøy med et smil.   

Senioruke i Bulgaria

TEKST: Gunn Kvalsvik 

SVARTEHAVET byr på fine sandstrender. SVETI VLAS er en liten by som ligger idylllisk til ved Svartehavet.
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Statsbudsjettet 2016

TEKST: Gunn Kvalsvik 

- Selv om vi ikke ser de store budsjett-
krisene har vi likevel nok å gripe fatt, sier 
rådgiver Birte Sand Rismyhr. 

Personskadeforbundet LTN har laget en 
14 punkts liste over interesseområder 
forbundet skal kommentere på i de ulike 
komitéene. 

1.  ERSTATNING TIL SKADDE BARN
Stortinget skal behandle regjeringens for-
slag om endrede erstatningsutmålingsre-
gler for skadde barn. Personskadeforbun-
det krever at loven gis tilbakevirkende 
kraft for statens ansvarsområder voldsof-
fererstatning og pasientskadeerstatning, 
slik man gjorde i forbindelse med med 
endringer i voldsoffererstatningsloven 
etter 22. juli-attentatet.

2. SVEKKING AV REHABILITERINGS-
TILBUDET 
Politikerne skriver mye om mestring 
av egen helse, men det er lite konkret 
satsning i budsjettkroner og øremerking. 
Lærings- og mestringstilbudet blandes 
sammen med frisklivssatsingen, noe 
som svekker mestringstilbudet. I kom-
munesektoren er ikke rehabilitering og 
samhandling nevnt i det hele tatt, og 
bevilgningene kommer via frie midler.

Opptrappingsplanen for rehabilitering 
og habilitering som skulle komme i 2015, 
er igjen utsatt og tas sikte på å komme 
først i 2016. Begrepet ”ta sikte på”, betyr 
at tid og dato ikke er fastsatt.  

3. PAKKEFORLØP
Det snakkes om pakkeforløp, spesi-
elt for kreftdiagnoser, men det nevnes 
ikke at 50 prosent av de som blir påført 
traumatiske hjerneskader ikke får det 
pakkeforløpet som er anbefalt. Vi må 
snakke mer om kapasitet, men også om 
pakkeforløp for andre ulykkeskader enn 
bare ryggmargskader og de alvorligste 
hjerneskadene.

4. SÆRFRADRAG FOR STORE SYK-
DOMSUTGIFTER 
Solberg-regjeringen stanset utfasing i 
2013 i påvente av en utredning. I mel-
lomtiden har det vært en overgangs-
ordning som videreføres også i årets 
Statsbudsjett. 

Det er fremdeles slik at de som fikk 
særfradrag i 2010 og 2011 fortsatt kan 
få fradrag på 2013 nivå som er 67 prosent 
av 9180,-. 

5. HAR NAV NOK RESSURSER TIL Å 
IVARETA VEILEDNING OG INFORMA-
SJONSFUNKSJONEN? 
I 52 prosent av klagesakene har NAV 
omgjort vedtakene i første instans. De 
peker selv på manglende dokumentasjon 
i mesteparten av sakene. Personskade-
forbundet LTN stiller derfor spørsmål ved  
om NAV har nok ressurser til å ivareta 
egen veiledning og informasjonsfunk-
sjon?

6. ARBEIDSUTPRØVING HOS EGEN 
ARBEIDSGIVER 
Forbundet er positive og glade for at NAV 

Regjeringens Statsbudsjett betyr 
ikke de store endringene i forhold til 
Personskadeforbundet LTNs hjerte-
saker. Dessverre. 
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øker mulighetene for arbeidsutprøving 
hos egen arbeidsgiver. Dette gjør at flere 
kan opprettholde kontakten med egen 
arbeidsgiver også etter sykemeldings-
perioden. 

7. SAMHANDLINGSREFORMEN 
Samhandlingsreformen, kanskje Norges 
største helsereform, nevnes så vidt i årets 
budsjett. Vi ser imidlertid en vriding fra å 
handle om brukere med sammensatte 
lidelser til å handle om mer om forebyg-
gende folkehelse. Vi kan ikke forebygge 
oss ut av alle helseproblemstillinger, og 
dette må vi ta inn over oss. 

8. SAMFERDSELSPOLITISK 
Samferdsel er trukket frem som budsjett-
vinner. Veier skal bygges og utbedringer 
er lovet. Det er også lovet en kraftig prio-
ritering av gul midtstripe, noe vi selvsagt 
er fornøyde med, men møtefri vei er igjen 
lite prioritert. 

Personskadeforbundet LTN etterlyser en 
sterkere satsing på riksveiinvesteringer, 
mer møtefri vei med fysisk midtdeler, 
mer penger til asfaltering og utbedring 
av veidekker. 

9. PASIENTSKADENEMNDA 
Vi er sterkt kritisk til den politiske beslut-
ningen om å flytte nemnda til Bergen 
uten at dette er konsekvensvurdert og 
uten at kritikken fra brukerne av ordnin-
gen, Personskadeforbundet LTN, FFO, det 
juridiske forskningsmiljø og, ikke minst, 
fra Høyesterett, er tatt hensyn til. Lengre 
saksbehandlingstid og dårligere kvalitet 
blir resultatet.

10. VOLDSOFFERERSTATNING OG 
RÅDGIVERTJENESTEN
Kontoret for voldsoffererstatning og 
rådgivertjenesten blir halvert i 2016. 
Regjeringen begrunner dette med at 
arbeidet etter 22. juli er over. Vi er ikke 
enige i denne prioriteringen og mener at 
tidligere midler burde blitt videreført. Per-
sonskadeforbundet mener regjeringens 
forslag er basert på feilaktig forståelse 
av ordningen og erstatningsretten.

Direktøren for kontoret for voldsofferer-
statningen sier at dette betyr at tilbudet 
til voldsoffer blir rasert. 

11. FRI RETTSHJELP OG RETTSHJELP-
SORDNINGENE 
Personskadeforbundet LTN  ønsker en 
økning i satsene for fri rettshjelp. Motpar-
tene i saker der det ytes fri rettshjelp er 
ofte staten, som selv bruker det dobbelte 
i advokatbistand. Dette mener vi truer 
folks rettssikkerhet. 

12. EGENANDELER 
Det er ingen økning i egenandeler, verken 
i tak 1 eller tak 2. 

Primærhelsemelding har allerede kom-
met og 01. oktober kom en forskrift for 
rehabilitering og habilitering.

13. KOMMUNE NORGE 
Flere av kommunenes inntekter blir gjort 
om til frie midler. I praksis betyr det at 
kommunene i større grad definerer hvor-
dan de vil løse oppgavene sine, noe som 
gir mindre forutsigbarhet for brukerne.  

14. KAPITALISERINGSRENTEN I
PERSONSKADEERSTATNINGSSAKER
Kapitaliseringsrenten har blitt justert av 
Høyesterett. For å sikre rettsprinsippet 
”Full erstatning” bør kapitaliseringsren-
ten i personskadesaker generelt, og i de 
alvorligste ”vergemålstilfellene” spesielt, 
fremover justeres jevnlig f. eks i forskrift. 
Vi har sendt ballen over til finansdepar-
tementet som har sendt saken videre til 
justisdepartementet.

FINANSMINISTER SIW JENSEN la den 7. oktober frem forslag til Statsbudsjett 2016.
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Tjenestedesign – 
bare et hipt begrep?

TEKST: Gunn Kvalsvik

Brukermedvirkning er et begrep som 
surrer rundt i alt fra politiske korridorer 
og dokumenter, til i sykehusstyrer og i 
forskning. Innimellom får en et inntrykk 
av at begrepet skifter valør basert på 
hvor det dukker opp, og innimellom kan 
det virke som om det bare er et moteord. 

Forklaringen er at det krever en anner-
ledes måte å tenke på. Det handler om 
verdsetting og ståsted. I stedet for å bare 
ta utgangspunkt i fagfolk som leger, so-
sionomer, ergoterapeuter og forskere i 
utviklingen av tjenester, så skal man 
få brukeren i sentrum. Logisk, fordi det 
faktisk er brukerne som vet hvor skoen 
trykker.  

Å SKREDDERSY TILBUD
Halogen er et Oslo-basert firma som job-
ber med brukermedvirkning gjennom en 
metodisk tilnærming til et konsept som 
omtales som tjenestedesign. Begrepet, 
som har sine røtter i Storbritannia og 
Danmark, innebærer et fokus og konkrete 

metoder som har som mål å tilrettelegge 
tjenester ut fra brukerens behov. 

- Med brukere mener vi både innbyggere, 
ansatte, kunder og andre som kommer i 
kontakt med tjenesten. Vi utvikler altså 
med, ikke for, kundene og sluttbrukerne 
våre, forklarer Riche Vestby, som jobber 
som rådgiver i Halogen.

Hun er i sluttfasen av et prosjekt for 
bydel Vestre Aker der målet er å utvikle 
tjenester/tilbud for personer med kog-
nitiv svikt og deres pårørende. Vestby er 
utdannet sosialantropolog, og er derfor 
særlig opptatt av relasjoner, mønster, 
kulturer og modellering. 

I prosessen og arbeidet i Vestre Aker har 
Vestby benyttet seg av egen kompe-
tanse, en rekke metodeverk, samt flere 
fagpersoner på tjenestedesign. Trinn en 
handlet om å tenke og å se bredden. 
 
- For å skape nyttige tjenester som folk 
faktisk tar i bruk, må man starte med 
å forstå helheten. Hvilket behov de det 
gjelder faktisk har, forklarer hun. 

VESTRE AKERS DRØM 
Bydel Vestre Akers ønske var et bedre ak-
tivitetstilbud for mennesker med kognitiv 
svikt og deres pårørende. Inspirasjonen 
kom fra prosjektet Villa Fredrikke i Dram-
men, som gjerne blir trekt frem som et 
stjerneeksempel. Etter hvert ble prosjektet 
løsrevet fra Drammen, folk fikk eierskap 
og prosjektfokuset ble heller hva vår bydel 
kan få til og trenger.  
- Vi startet oppdraget med kartlegging 

på systemnivå og intervjuer med perso-
ner  i bydelen. Spørsmål vi stilte oss var 
blant annet: Hva finnes i bydelen, hvem 
er aktører som bør involveres i prosessen 
og hvilke ønsker har brukerne, de ansatte 
og de frivillige, sier Riche Vestby. 

Gjennom flere ulike prosesser ble det 
deretter laget visualiseringer av funn 
for å skape en felles forståelse for det 
som er ønsket, mulig å få til og som skal 
utvikles. Visualisering, gjennom å lage 
enkle skisser der en sikrer seg at alle har 
forstått og får eierskap til modellen, er 
nemlig en viktig del av tjenestedesign.

- Selv om vi noen ganger skal ende opp 
med enkle skisser, gjerne bare strekteg-
ninger, er vår arbeidsmåte grundig og  
utforskende. Vi lager prototyper som vi 
tester, validerer og videreutvikler i tett 
samarbeid med kunder og sluttbrukere. 
Men i stedet for et 30-siders dokument 
skal de involverte til slutt forholde seg til 
enkle skisser der prosjektet samles, sier 
hun entusiastisk. 

IDEMYLDRING OG KONKRETE 
SKISSER
Brukermedvirkning er en rød tråd i tje-
nestedesign og Vestby kommer stadig 
innom begrepet. Hun forteller at de inter-
vjuer brukerne av tilbudet, altså de med 
kognitiv svikt og deres pårørende, samt  
ansatte og frivillige. Gjennom samta-
lene blir de klare over konkrete ønsker, 
begrensninger, drømmer og behov. 

Alle skal ha en stemme i det som skjer, 
enten i form av intervjuer eller deltakende 

Tjenestedesign defineres som et grep 
for å gjøre tjenester nyttige, bruker-
vennlige, attraktive og effektive. Det 
handler om brukerinvolvering, like-
verd og om samskapning. 

RICHE VESTBY. Foto: Halogen.
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Vi har vært nøye med at alle involverte i Vestre Aker skal høres 
og tas med i prosessen. For at en slik prosess skal være vellykket 
er det også viktig at alle opplever at de er likeverdige og at deres
behov tas videre.

Riche Vestby

observasjon.  Dersom noen ledd ikke blir 
hørt eller tatt med i utviklingen kommer 
prosjektet til å skurre og vi får problemer 
med gjennomføring. Igjen; det handler 
om involvering og eierskap, forklarer 
rådgiveren.

Etter å gjort grunnundersøkelsene in-
viterte de alle instanser i bydelen til en 
idémyldring. I følge rådgiveren ble det en 
kreativ og spennende myldring. 

- På idémyldringen møtte rundt 50 per-
soner som alle hadde en rolle i tjenesten. 
Vi brukte gode metoder for å løsrive folk 
fra sine opprinnelige roller og for å skape 
trygghet. Dette gjør vi for å skape rom og 
frihet til å snakke om vanskelige spørs-
mål uten å blottstille seg selv. Vi nådde 
målet om å ende opp med ulike forslag 
for videre jobbing, sier hun stolt. 

Idémyldringen gjorde at Halogen og 
Vestby så konturene til tjenesten som 
var i støpeskjeen tydeligere. Men den 
åpnet også nye dører. Kanskje var ikke 
”et hus” det som skulle ligge til grunn. 
Kanskje var det hagearbeid, eller det å 

gå tur som skulle være tilbudet? 

ÅPEN DØR OG LAV TERSKEL
Likeverdighet er brukermedvirkningens 
ryggrad. Konkret betyr det at alle som 
involveres skal høres, tas på alvor og ha 
lik vekting i prosessen. Dette skjer også 
i tjenestedesignprosessen. 

Riche Vestby understreker at både like-
verdighet og brukermedvirkning ikke bare 
er til pynt, men blir tatt på alvor og ligger 
under i alle arbeidsmetodene. 

- Vi har vært nøye med at alle involver-
te i Vestre Aker skal høres og tas med 
i prosessen. For at en slik prosess skal 
være vellykket er det også viktig at alle 
opplever at de er likeverdige og at deres 
behov tas videre, sier Vestby. 

Prosessen i Vestre Aker er nå i ferd med 
å avsluttes og tilbudet til personer med 
kognitiv svikt og deres pårørende be-
gynner å se dagens lys. For noen uker 
siden ble et fysisk tilbud åpnet i bydelen. 
En stolt bydelsdirektør var tilstede og 
uttrykte at han var svært fornøyd. 

- I tillegg jobbes det nå med websider 
som skal samle tilbud og være et aktivt 
fora for alle de involverte. Vi snakker om 
åpen dør og lav terskel. Men tjeneste-
design betyr en pågående prosess der 
tilbudet utvikles hele tiden, avslutter 
Ricke Vestby fornøyd.

FLERE SOM ER OPPTATT AV 
TJENESTEDESIGN      
Begrepet og konseptet tjenestedes-
ign er relativt nytt i Norge. Men det er i 
ferd med å innta flere og flere arenaer. 
Kommunenes organisasjon (KS) har til 
og med laget en egen brukermanual for 
fylkeskommuner og kommuner.

I KS sitt skriv står det følgende: De fleste 
kommuner og fylkeskommuner opplever 
at enkelte tjenester ikke møter brukernes 
behov. Og noen ganger kan ikke proble-
mene løses av en profesjon eller avde-
ling alene. Det kan være vanskelig å se 
hvordan ting kan gjøres annerledes, og 
hvordan man kan skape bedre tjenester 
på tvers av enheter, fagområder og for-
valtningsnivå. Det er her tjenestedesign 
kan gjøre en forskjell!

I tjenestedesign er det fem sentrale prin-
sipper som hver for seg og sammen er 
metoder og verktøy som kan brukes i 
endringsprosesser. Prinsippene setter 
brukeren i sentrum og sørger for at alle 
involverte aktører kan delta og bidra i 
hele endringsforløpet. 

For interesserte finnes det en egen 
brosjyre om tjenestedesign på KS sine 
hjemmesider. 

EN NY  
GENERASJON? TID OG LOGISTIKK 

KOORDINERING HEMMELIGE TJENESTER FRI OG VILLIG 

UT AV HUSET 

TJENESTEDESIGN SETTER BRUKEREN og de som skal jobbe med tilbudet i sentrum, deretter utvikles tjenesten. 
Utgangspunktet er brukernes innspill.
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Smått & Viktig

Nå er den nye utgaven av boka "Før-
stehjelp" fra Norsk Førstehjelpsråd 
og Gyldendal ferdig. Boka brukes 
av medlemsorganisasjonene i Norsk 
Førstehjelpsråd som grunnlag for 
Kvalifisert Nivå Førstehjelp. 

I boka finnes det en trenger å vite om 
førstehjelp enten det oppstår en situasjon 
hjemme, på idrettsplassen, i skogen, på 
fjellet, på sjøen eller på reise.

Boka «Førstehjelp» har gjennom lang 

tid satt standarden for god førstehjelp 
i Norge.

Den nye utgaven er fullstendig omar-
beidet, basert på medisinsk forskning og 
vurderinger fra fageksperter, men også 
på tradisjoner og sunn fornuft.

Det har i stor utstrekning blitt brukt sym-
boler og faktabokser med en oversiktlig 
og klar layout med spørsmål; Hva skal 
du se etter? Faresignaler? Hva gir pa-
sienten uttrykk for? Hva skal du gjøre? 

Dette håper vi skal være til stor hjelp, 
ikke minst i kurs og studiesammenheng.

Boka kan kjøpes i alle landets bokhand-
lere. 

Ny utgave av boka “Førstehjelp”

Vårt medlem Leif Gunnar Hombrekk 
sender oss stadig gode tips om bø-
ker. Sist ut er Sigmund Freuds bok, 
Mannen Moses og den monoteistiske 
religionen 

- Den norske utgaven er todelt, først selve 
boken og så et etterord som er på like 
mange sider som selve boken. Og det er 

nok etterordet som er mest  interessant. 
Det det belyser etter min mening mye 
av tankegangen til psykoanalytikerne, 
skriver Hombrekk.

Han mener at boken kan være av inter- 
  esse for de som har lyst til å danne seg 
et begrep om psykoanalysen.

Mannen Moses og den monoteistiske religionen

Vi beklager
I siste nummer ble et bilde av Kristian- 
sund satt inn i en sak som omtalte Molde 
som Norges beste helsekommune. Dette 
beklager redaktøren sterkt. Her er et bilde 
av vakre Molde by.
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Brukere og pasienter skal få tilbud 
om rehabilitering og habilitering, in-
dividuell plan og koordinator i sam-
svar med sine behov. For å bidra til 
dette lanserte Helsedirektoratet den 
01. oktober en elektronisk veileder.

Rehabiliterings- og habiliteringstjenester 
skal fremme mestringsevne og understøt-
te pasientens og brukerens innsats for 
best mulig fysisk, psykisk, sansemessig, 
kognitiv og sosial funksjonsevne. Målet er 
best mulig selvstendighet og deltakelse. 
 
Kommunene og spesialisthelsetjenesten 
har et felles ansvar for å sikre at pasi-
enter og brukere får tjenester på riktig 
nivå. Formålet med veilederen er at be-
slutningstakere og de som jobber med 

rehabiliterings- og habiliteringstjenester 
og koordinering får tilgang til kunnskap 
og enhetlig veiledning. 

Veilederen omhandler rehabilitering og 
habilitering, individuell plan og koordi-
nator. Den inkluderer også læring og 
mestring.

Viktige punkter i den nye veilederen er:

• Pasienter og brukere har rett til 
 tjenester slik at de kan nå sitt poten-
 sial for økt funksjons- og mestrings-
 evne, selvstendighet og deltakelse.
• Læring og mestring er viktige 
 elementer i helhetlige forløp.
• Sterkere lederforankring av koordi-
 nering og samarbeid.

• Økt bruk av individuell plan og 
 koordinator.
• Styrke den habiliterings- og rehabili-
 teringsfaglige kompetansen. 
• Bedre tverrfaglig og tverrsektorielt  
 samarbeid.

NY VEILEDER

Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

H.M. Kongen har utnevnt professor 
dr. med. Johan Kvalvik Stanghelle, 
forskningsdirektør ved Sunnaas sy-
kehus HF, til Ridder 1. klasse av Den 
Kongelige Norske St. Olavs Orden 
for hans innsats for fysikalsk medisin 
og rehabilitering. 

Stanghelle kom til Sunnaas sykehus første 
gang tidlig på 80-tallet. Her bygget han 

opp Norges største forskningsmiljø innen 
rehabilitering og løftet kompetansen på 
dette området. Under Stanghelles ledelse 
har sykehuset tidoblet antall ansatte med 
doktorgrad og fagpersoner med tilknytning 
til universitet. For tiden pågår nærmere 30 
doktorgradsprosjekter ved Sunnas.

Stanghelle er også professor ved Universi-
tet i Oslo og ansvarlig for undervisningen 

av medisinstudenter i rehabilitering ved 
Universitet i Oslo. 

Kilde: Sunnaas.no

Johan Kvalvik Stanghelle utnevnt til  
Ridder 1. klasse, St. Olavs Orden

DEKORASJONEN  BLE OVERRAKT av kanselliråd Mette 
Tverlid ved et arrangement på Sunnaas sykehus 29. 
september.
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16. september i år avsa Høyesterett 
en ganske interessant dom om gren-
sen for bilansvaret.
 
Det oppstår et såkalt objektivt ansvar 
når man blir skadet i trafikken hvor bil er 
involvert. Dette innebærer at man ikke 
spør om skyld, men den blir pålagt er-
statningsansvar fordi bilen representerer 
en stor risiko. Det erkjennes at bilen er 
et nødvendig redskap i vårt samfunn, 
men den er samtidig pålagt en tvun-
gen ansvarsforsikring. Forsikringen skal 

i utgangspunktet være knyttet opp til 
bilens farlige egenskaper, som hastighet, 
tyngde, etc. 

I den aktuelle saken hadde skadelidte, 
som hadde stoppet for å ta en pause, 
bøyd seg ned bak bilen mens baga-
sjeluken stod åpen. Sjåføren kom ned 
langs siden av bilen og slo igjen baklu-
ken, samtidig som skadelidte reiste seg 
opp. Bakluka traff skadelidte i hodet, og 
hun ble skadet.

Forsikringsselskapet avslo her kravet, og 
anførte at skaden ikke lå innenfor bilan-
svarets dekningsområde. I premissene 
gjennomgår Høyesterett tidligere rett-
spraksis på området, hvor grensetilfel-
ler har blitt drøftet. Utgangspunktet er 
bilansvarslovens § 4: " Gjer ei motorvogn 
skade, har skadelidaren krav på skadebot 
hjå det trygdelaget som vogna er trygda 
i etter kapitel IV, endå om ingen er skuld i 
skaden." Høyesterett viser her til en dom 
fra Høyesterett i 2012 og konkluderer med 
at bestemmelsen tok sikte på å gi et vidt 

§
TEKST: Per Oretorp

Glimt fra retten

Bilansvaret – 
Når gjør motorvogn skade?

HØYESTERETT KONKLUDERER med at skaden er en naturlig konsekvens av bilens direkte bruk til transportformål, og pålegger forsikringsselskapet ansvar. Illustrasjonsfoto.
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anvendelsesområde. De viser også til 
forarbeidene til bestemmelsen, hvor det 
fremgår at skade som fører eller passa-
sjerer har forårsaket i sammenheng med 
kjøretøyets bruk, anses som skade gjort 
av bilen selv. Spørsmålet blir da hvorvidt 
skaden har tilstrekkelig tilknytning til 
bruk av bilen. Høyesterett konkluderer 
så med at skaden ikke skyldes noen feil, 
svikt eller uregelmessighet ved kjøretøyet, 
men er et utslag av vanlig bruk av bilen 
tilknyttet transportformål. De viser videre 

til de såkalte "klemskadene", hvor noen 
får hånd eller fot i klem når bildører åpnes 
eller lukkes. Også skader som oppstår 
som følge av at noen i bilen har åpnet 
en dør uten å se seg for og døra treffer en 
forbipasserende fotgjenger eller syklist, 
har likhetstrekk. Begge disse skadety-
pene er uttrykkelig nevnt i forarbeidene, 
som eksempler på forhold som dekkes 
av bilansvaret. 

Høyesterett konkluderer med at skaden er 

en naturlig konsekvens av bilens direkte 
bruk til transportformål, og pålegger for-
sikringsselskapet ansvar. Skadelidte vant 
altså fram og ble tilkjent saksomkostnin-
ger. Saken ble prosedert av advokat Faruk 
Resulovic ved Advokatfirmaet Simonsen 
Vogt Wiig. Vi gratulerer med fin innsats 
og nok et eksempel på at forbundets 
samarbeidende advokater bidrar til å 
trekke opp viktige prinsipielle retnings-
linjer for behandling av personskader 
ved trafikkulykker.

Gamle levetidstabeller i strid med 
rettsprinsippet ”Full erstatning”
10. september i år kom det en inter-
essant dom fra Oslo tingrett som 
blant annet angår beregning av 
ménerstatning. Tingrettsdommer 
har mindre betydning for hvilke prin-
sipper man skal benytte for erstat-
ningsberegningen, men denne dom-
men har generell interesse for alle 
som skal fremme et erstatningskrav. 

Ménerstatningen er en kompensasjon 
for redusert livsutfoldelse. Den beregnes 
på basis av alder på skadetidspunktet, 
aktuelt grunnbeløp og den medisinske 
invaliditetsgraden. Alderen på skade-
tidspunktet er avgjørende for hvilken 
kapitaliseringsfaktor man skal benytte. 
Denne faktoren bygger på antatt levetid, 
og man vil altså få høyere ménerstatning 

desto yngre man er. Ménerstatningen 
bygger på ménerstatningssystemet fra 
yrkesskadekapitelet i folketrygdloven. 
I folketrygdlovens system legger man 
til grunn levetidstabeller fra 1960-tallet. 
Dette har også automatisk blitt gjort i 
erstatningssakene.

Saken gjaldt en kvinne som er født i 1946 
og ble skadet i mars 2011. Hun mente at 
tilbudet om ménerstatning var for lavt, da 
man altså her la til grunn levetidstabeller, 
for hennes vedkommede, fra 1960-tallet. 
Levetidstabeller i dag tilsier at hun vil leve 
betydelig lengre enn det man la til grunn 
for 50-60 år siden. Retten er enig med 
saksøker i at bruk av dagsaktuelle leve-
alderstabeller, fremfor en foreldet tabell, 
vil bringe utmålingen i overensstemmelse 

med erstatningsutmålingsregler generelt.

Skadelidte ble tilkjent en ekstra erstat-
ning til ménerstatningen på vel kr 50 000. 
Dette er et beskjedent beløp, men det 
vil i andre sammenhenger kunne være 
betydelig høyere. 

Saken vil, etter hva vi forstår, bli påan-
ket av forsikringsselskapet. Det er der-
for viktig at man nå tar forbehold om å 
gjenoppta ménerstatningsbeløpene hvis 
man inngår avtaler om oppgjør. Det er 
vanskelig å si når endelig dom på det-
te temaet vil foreligge, men hvis saken 
vil bli behandlet av Høyesterett, vil det 
kunne ta ett til to år. Saken ble prosedert 
av advokat Trond Wehn, Advokatfirma 
Ness Lundin. 

Ménerstatningen er en kompensasjon for redusert livsutfoldelse. 
Den beregnes på basis av alder på skadetidspunktet, aktuelt 
grunnbeløp og den medisinske invaliditetsgraden.

Per Oretorp
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Det begynte som en vill idé og ut-
viklet seg til å bli et helt univers. At 
bil er gøy er den røde tråden. Det 
samme er vår Selius som har en vik-
tig rolle i boken. 

Samarbeidet mellom bilentusiast og rally- 
kjører Pekka og Personskadeforbundet 
LTN startet for syv eller åtte år siden. Det 
var bilglade Pekka som tok kontakt fordi 
han også er opptatt av konsekvensene 
av å bli skadet i trafikken. 

- Jeg kjenner flere som har blitt skadet 
i trafikken og vet at bilen kan være en 

farlig maskin. Derfor er jeg så opptatt av 
sikkerhet og kunnskap om hvordan en 
kan sikre seg mest mulig. Dette er bak-
grunnen for at jeg ønsker et samarbeid 
med forbundet, sier Pekka.

BOK, BIL OG DEN VIRKELIGE VERDEN 
Det er noen år siden ideen om bo-
ken, som var den første klossen i Pek-
kas univers, ble unnfanget. Tanken 
om en bilbok for barn, der bilene fikk  
menneskelige kvaliteter, ble delt med 
broren Ole-Martin Lundefaret og vennen 
Vinni (artisten).

- De tente straks på ideen og mente dette 
kunne bli stort. Karakterene ble videre- 
utviklet til en historie skrevet av Vinni 

og tegnet av broren min, som er en flink 
tegner, forteller Pekka Lundefaret. 

Det skulle ta tid før ideen kunne bli til 
bok. De ønsket nemlig å kommunisere 
til den virkelige verden og dermed måtte 
de lage avtaler med alt fra produsenten 
Morris Mini til Personskadeforbundet LTN. 

- Når vi er så utålmodige som vi er, har 
det vært mye å lære og mye venting. Men 
vi kom heldigvis i mål. Det var også et 
poeng for oss å samarbeide med instan-
ser som også kunne bruke og annonsere 
boken og senere våre produkter, forklarer 
Pekka. 

TEKST: Gunn Kvalsvik

Et bilunivers som vokser

PERSONSKADEFORBUNDET LTNS SELIUS er en sentral figur i biluniverset.

 Selius ble unnfanget tidlig i for-
bundets historie. Ideen bak figuren 
var å inspirere barn til å bruke 
sikkerhetsbelte og å tenke trafikk-
sikkerhet. 

- Jeg mener det var Erling Lau-
ritzen, en av oppstarterne, som 
fant opp skapningen. Å bruke sel 
som figur samstemmer med SELE, 
altså en forkortelse av bilbelte, 
forklarer generalsekretær Ingeborg 
Dahl-Hilstad. 

Figuren, som var en skissetegning 
av Lauritzen, ble etter hvert en fast 
figur i medlemsmagasinet og 
som kosedyr med borrelås  
som kan festes på  
setebeltet.  

HVEM ER SELIUS?
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SELIUS OG LUDVIG 
Boken om Johnny Virker var det første 
produktet i dette universet og ble gitt ut 
av Kagge forlag. Planen var og er mye 
større. Idolet er Kjell Aukrust og verden 
han bygde rundt figurene i Flåklypa. 

- Som så mange andre barn elsket jeg fil-
men Flåklypa som barn. Det Kjell Aukrust 
lagde var stor kunst. Vi jobber i hans ånd 
med troverdige figurer, moral og etikk – 
og mye underholdning og gleder, forklarer 
Pekka stolt. 

Han forteller at vår Selius har fått rollen 
som Ludvig har i Aukrust sitt univers. 
Selius er den forsiktige, den ettertenk-

somme og den som stiller det ekstra 
spørsmålet. 

- Selius i boken er bestevennen til Johnny, 
og han holder den fartsglade bilen i tøm-
mene. Hans styrke er å være engstelig og 
stille gode spørsmål. De to karakterene 
bygger på motpolene i oss, galskapen 
og tryggheten. Vi trenger dem begge, 
sier han. 

GAVESJEKK OG VIDERE SAMARBEID
Mens de andre samarbeidspartnerne 
er kommersielle og samarbeidet koster 
penger, er Personskadeforbundet LTN 
en partner Pekka og gjengen ønsker å 
bruke penger på.  

- Vi lagde en avtale om at for hver bok 
vi selger så skal dere får fem kroner. Pen-
gene skal øremerkes tiltak for barn, siden 
det er en barnebok. Pr. i dag får dere 18 
000 kroner, men på sikt håper vi at det 
blir enda mer, sier han. 

Pekka sier at trygghet og trafikk henger 
så tett sammen at en ikke kan snakke 
om det ene uten det andre. 

-  Det viktigste vi ønsker å formidle er 
at bil er gøy, deretter sikkerhet - og det 
første og beste sikkerhetsutstyret vi har 
er sikkerhetsbelte. Derfor er Selius, som 
festes på belte, helt genial, avslutter Pek-
ka Lundefaret. 

5. November KOPPANG

Vi inviterer våre kjære medlemmer m/ partner/ 
ektefelle til julebord med hyggelig samvær på: 
Kilde Gjestgiveri, Kildevn 14, Løten 26.november 2015 kl. 18.00 
Det blir servert julebuffet med tradisjonell julemat og etterføl-
gende kaffe m/ hyggelig samvær. Laget spanderer julebuffet 
og kaffe—samt drikke til maten. Drikke utover dette kjøpes av 
hver enkelt. 
Vi håper mange har anledning til å komme og tar med seg 
masse godt humør. Påmelding til hedmark@personskade-
forbundet.no eller telefon 938 46 575 eller 907 68 144 innen 
15.november 2015..  

ÅRETS JULEBORD 
MIDT- OG NORD- HEDMARK LOKALLAG

26. November LØTEN

INVITASJON TIL MEDLEMSKAFÉ – 
MIDT- OG NORD-HEDMARK LOKALLAG

Vi inviterer deg og pårørende til å treffes på: 
Tiur`n Kro, Øverengsmoen, Koppang,  
den 5. november kl 18.00. 
Her kan du treffe likesinnede og likepersoner for å 
ta en samtale og en kaffe med noe å spise.  
Ingen påmelding. Gratis kaffe og noe å spise.  
                      
   Velkommen.
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Landet rundt

Tur til Kongens by
Også i år dro en hyggelig gjeng fra 
Follo-laget på raid til København. 
DFDS-båten fra Oslo til København 
var transportmiddelet.

Turen startet med en tidlig middag som 
definitivt falt i smak og da var grunn-
laget for en flott tur lagt. Erfaringer fra 
i fjor gjorde at vi etter middagen ikke 
frekventerte de støyende stedene, men 
trakk oss tilbake til et rolig sted hvor vi 
kunne føre en samtale uten å rope til 
hverandre. 

Lørdagen var uten det store program-
met, kun besøk i Rundetårn, det gamle 
brannvakttårnet, med flott utsikt over 
byen og felles lunsj på en trivelig kafé. 
Kaféen ligger nå inne i planene for nes-
te år.  Selvsagt svimet vi også rundt på 
egen hånd, men alle kom seg med buss 
tilbake til båten. Dagen ble rundet av 
med middag og samling på samme sted 
som dagen før.  

Selvsagt ble det noen runder i taxfree- 
butikken, noe som hadde medført solid 
overvekt hvis vi hadde reist med fly. To-
talt sett en meget vellykket tur som alle 
ønsket å gjenta neste år.  Selv værgudene 
var på vår side.

Neste arrangement for Follo-laget blir 
julebordet i desember og da håper vi på 
en skikkelig bra oppslutning!

TEKST OG FOTO: Leif Gunnar Hombrekk

Stjør- og Verdal lokallags medlems-
treff i september
Laget møttes på Levanger bowling. 
Etter spillingen samlet vi oss i møtelo-
kalet der vi blant annet fikk informasjon 
fra leder Toralf Hjelde. Hilde S. Valberg 
var også tilstede og fortalte kort om 
det som skjer i foreningen nå.

Det ble også tid til en spørrerunde slik 
at nye medlemmer skulle bli bedre kjent 
med de gamle.

Medlemstreffet ble avsluttet med pizza 
og hadde sosialt samvær.  
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Medlemsmøte og tematreff i 
Ofoten lokallag
Den 5. og 6. oktober var det stor ak-
tivitet i Ofoten lokallag. Først med-
lemsmøte, og så temakveld.

Medlemsmøtet var hjemme hos Turid 
og Jack Henriksen der 12 personer møtte 
opp til deilig kveldsmat og et bugnende 
bord med kaker. 

På møtet gikk vi gjennom rapport fra 
landsmøte og de nye utvalgene. Man 
har mye å se frem til, og vi gledet oss 
over at vi hadde et arrangement allerede 
neste dag. 

Årets refleksaksjon blir fordelt i lokalmiljø-
et der personer har påtatt seg oppgaven. 

Neste treff er høstfesten på Astrupgår-
den den 6. november klokka 1900, med 
påmeldingsfrist senest den 30. oktober.

TEMATREFF I NARVIK 
SJØMANNSKIRKE 
Dagen etter møtte i underkant av 30 
personer opp og fulgte spent med da 
kveldens tema og gjest ble presenter. 

Gjesten var Martin Berg fra Ålesund, som 
også sitter i landsstyret. 

Tema han snakket rundt var kunsten å 
leve et godt liv med hukommelsestap 
og konsentrasjonsvansker etter skade 
eller demens. 

Martin fortalte en usminket og engasje-
rende historie fra eget liv. Han avsluttet 
med gode tips og råd i hverdagen. 

Som takk for sitt grensesprengende  
arbeid fikk Martin overrakt "Rallaren"  
fra alle i Ofoten. 

TEKST: Ofoten lokallag

LANDSSTYREMEDLEM MARTIN BERG snakket om kunsten å leve et godt liv med hukommelsestap og konsentrasjonsvansker.
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Landet rundt

Hyggelig treff i Agder 
Vest-Agder Fylkeslag hadde fredag 
9.oktober treff for medlemmer med 
familie på Smoi i Mandal. 

26 personer hadde tatt veien til restau-
ranten Smoi i Mandal denne fredags-
kvelden. Styret ønsket velkommen og 
informerte kort om aktiviteter fylkesla-
get har fram til jul. Neste møte er satt 
til lørdag 24.oktober. Da har vi invitert 

medlemmene, igjen med familie, på en 
hyggelig dag i badelandet Aquarama i 
Kristiansand. 

TEKST OG FOTO: Vivian Solås, sekretær i 

Vest-Agder fylkeslag 
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Landsstyret hadde sitt første møte 
30. september. Det var et hektisk 
og hyggelig første møte der det nye 
landsstyret satte ned forbundets 
utvalg.

Landsstyret hadde denne gang et luk-
susproblem, siden flere lokal- og fylkeslag 
har vært flinke til å sende inn forslag til 
gode krefter. Samtidig skal utvalgene 
forankres med medlemmer fra lands-
styret, og styret må også ha et blikk på 
den vedtatte handlingsplanen. Alle ut-
valgene har også med seg en ressurs fra 
sekretariatet. 

Økonomiutvalget ledes av Trond Mikal-
sen, nyvalgt nestleder i landsstyret, som 
får med seg landsstyremedlem Martin 
Berg, samt Jarl Vian fra Finnmark fyl-
keslag og Helge Fossen fra Aust-Agder 
fylkeslag. 

Markedsutvalget ledes av nykommer i 
landsstyret, Guttorm Johnsen. Han har 
med seg landsstyrets leder Hilde Valberg 
og Thomas Myhre fra Harstad lokallag.

Likepersonutvalget ledes av leder i 
landsstyret Hilde Valberg, og hun har 
med seg Aina Åsli Sòdoma fra Ofoten 
og Jon-Inge Karlsen fra Harstad lokallag.

Kognitivt utvalg går videre med samme 
besetning som i fjor, der leder er Ann-Ka-
rin Grønvold, som har med seg Martin 
Berg og Pernille Villekjær fra landsstyret, 
samt Frøydis Hatland fra Ofoten lokallag

Trafikksikkerhetsutvalget ledes av 
landsstyremedlem Hege Hansen som har 
med seg Carl-Vidar Haugan fra Oslo-la-
get og Steen Audvin Linde fra Sortland 
og Andøy lokallag.

Barneutvalget er slått sammen med 
ungdomsutvalget og det nyoppretta 
barne- og ungdomsutvalget ledes av 

landsstyrets medlem Pernille Villekjær. 
Hun har med seg Linn Jeanette Krogstad 
fra Østfold fylkeslag, Guro Lauknes fra 
Sortland og Andøy lokallag og Kjell Sil-
koset fra Romerike lokallag.

Sosialpolitisk utvalg ledes videre av Eva 
Opshaug fra landsstyret som har med 
seg Guttorm Johnsen fra landsstyret 
og Turid Henriksen fra Ofoten lokallag.

På landsmøtet ble det vedtatt at det 
skulle opprettes et pasientskadeutvalg. 
Det hadde ikke kommet inn navn til dette 
utvalget og vi leter etter ressurser som 
kan ivareta dette viktige arbeidet.  

Kursutvalget består som forrige periode 
av Wenche Solløst, Christina Thanger 
og Birte Sand Rismyhr fra sekretariatet. 

Utvalgene i forbundet

TROND MIKALSEN skal lede økonomiutvalget. Han er 
nyvalgt nestleder i landsstyret. Foto: privat. 

GUTTORM JOHNSEN, nykommer i styret og leder av 
markedsutvalget. Foto: privat. 

ANN-KARIN GRØNVOLD leder kognitivt utvalg. 
Foto: Personskadeforbundet LTN.

TEKST: Ingeborg Dahl-Hilstad 
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Når noen blir påført en skade ram-
mer det hardt. Hele familier får livet 
snudd opp ned og må lære seg å leve 
med en ny situasjon.

På et kurs i regi av Østfold ble det satt 
fokus på rollen som pårørende. Hvordan 
er det å være samboer eller ektefelle når 
partneren blir skadet?

- Kurset la rett og slett vekt på hvordan 
det oppleves å bli eller å være en pårøren-
de. Hvordan en hverdag endres, forklarer 
Maj Back.  

Maj Back, som er utdannet sykepleier, 
kognitiv terapeut og coach, var kurshol-
der og holdt i det faglige på kurset. Hun 
forteller at de i løpet av de to dagene  
gikk igjennom ulike sorgprosesser og nor-
male reaksjoner i vanskelige situasjoner. 

ULIKE UTFORDRINGER 
Samtidig satte kurset fokus på hvilke ut-
fordringer man som pårørende kan møte. 

- For mange er det godt å få bekreftet 
at tanker, følelser og reaksjoner som 
man bærer på etter at livet har tatt en 
slik sving er normale og at opplevelsene 
man bærer på er tilnærmet like selv om 
historiene er ulike, sier Back. 

Videre la kurset vekt på hva som skjer 
med oss når vi har store belastninger over 
tid, både på fysiske, psykiske, eksistensi-
elle og sosiale forhold. Man er plutselig i 
en helt ny livssituasjon der man må lære 
seg å leve i nye mønster.

Maj Back forklarer at det er helt vanlig 
at belastninger over tid gjør noe med 
personer, og det går naturligvis ut over 
livskvalitet og funksjonsevne. 

- Ved belastninger over litt tid endrer tan-
kene seg, og mange skjønner ikke hvorfor 
livet oppleves veldig strevsomt, sier hun.  

LÆRINGSTEORI 
Kursdeltagerne ble videre undervist i 
kognitiv, sosial læringsteori. Dette er en 
teori og metode for å bli oppmerksom 
på sammenhengen mellom tanker; det 
den enkelte føler og hvordan dette på-
virker en. 

- Teorien og metodene gir konkrete verk-
tøy en kan bruke for å vurdere og å endre 
sine "negative" tanker om det som skjer, 
samt å kjenne igjen og forandre negative 
mønstre, understreker Back.  

Deltagerne ble også gjennom de to kurs-
dagene introdusert for flere verktøy en 
kan bruke for å opprettholde og forsterke 
mestring i hverdagen. Det handler om 
hvordan en selv kan skape en noe bedre 
hverdag for seg selv og de som er rundt 
en.

- Det faglige er selvsagt viktig, men kan-
skje var den viktigste delen av kurset mø-

Pårørenderollen i fokus

TEKST: Gunn Kvalsvik

MAJ BACK.Å MØTE ANDRE i samme situasjon er en viktig del av et 
slik kurs. 
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Pårørende har behov for verktøy
Da mannen til Lisbeth Nordby kom 
ut for en bilulykke endret livet seg 
både for ham og familien. 

For tre og et halvt år siden endret hver-
dagen til familien Nordby seg da mannen 
i huset ble påkjørt, brakk nakken og fikk 
en traumatisk hjerneskade. 

- Siden ulykken har han slitt med kon-
sentrasjon, hodepine og hukommelse, 
forklarer Lisbeth Nordby. 

MESTRING I HVERDAGEN 
Lisbeth Nordby forteller at hun valgte å  

 
melde seg på pårørendekurset for å få  
noen gode verktøy for å lette hverdagen. 

- I tillegg var jeg opptatt av å høre og 
lære hvordan andre i samme situasjon 
takler en hverdag med en skadet person 
i huset.

På kurset lærte hun nye måter å tenke 
på rundt situasjonen og ikke minst å ta 
vare på seg selv.  

- Jeg forstår nå at jeg for eksempel i 
større grad må be om hjelp når jeg føler 
behov for det. Det har nok sittet litt langt 
inne, sier hun. 

ANBEFALER KURSET 
Som de andre deltagerne har Nordby 
mange lovord om innholdet i pårøren-
dekurset og understreker viktigheten av 
å møte andre i samme situasjon. 

- Jeg vil på det varmeste anbefale kurset! 
Det var veldig godt å dele opplevelser og 
tanker med andre i samme situasjon. Det 
sosiale var også helt supert. Kort opp-
summert; gode foredragsholdere og flinke 
folk, avslutter Lisbeth Nordby. 

tene med andre i tilsvarende situasjon. De 
fikk anledning til å snakke sammen, opp-
rette kontakter og ha en helg med bare 
fokus på seg selv, avslutter Maj Back.

HOVEDTEMA FOR HELGA
Når livet forandrer seg.  Veien videre. 
Hvilke muligheter og endringer kan jeg 
bruke videre, av Janne Maj Back

Rettigheter og muligheter for pårørende, 
av Birte Sand Rismyhr.

Hva gjør forbundet for medlemmene 
og hvilke muligheter har de, av Wenche 
Solløst. 

Tilbakemeldinger viser at behovet er 
tilstede for pårørendekurs. Vi har derfor 

allerede planlagt kurs for pårørende til 
barn neste år.  

KURSDELTAKERNE var svært fornøyde med kursets innhold.
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Eg sakner deg så
Du vart så brott borte frå meg
Kvifor kan du ikkje berre vere her no?
Eg treng deg

Sånn startet diktet fra Kristine, dattera 
til Karin Bjørnødegaard. Karin ble bare 
51 år, men etterlater seg mye hun har 
skapt. Den 22.09.2015 sovnet Karin stille 
inn på sykehuset, etter en lang kamp mot 
kreften. Helt til det siste hadde hun tro 
på at det må finnes en løsning på kref-
ten; hun var ikke klar for å gå bort. Karin 
hadde hatt kreft i mange år, og lenge 
så det ut som om de skulle få bukt med 
det. Alle trodde hun var nesten frisk, og 
Karin var ikke den som klaget. Hun sto 
på for alle rundt seg, og elsket å hjelpe 
alle! Hun var utdannet  sjukepleier, og 
arbeidet som det i en del år på Sykehuset 
Innlandet og Revmatismesykehuset. Da 
Kristine kom til verden ønsket Karin et 
arbeid hvor hun kunne tilbringe mer tid 
med henne. Samtidig kom den første 
kreftutviklingen. De siste  årene var hun 
leder for Frivillighetssentralen i Gausdal.

I en årrekke arbeidet hun som regionsse-
kretær for LTN, og var en stor ressurs for 
medlemmene. Alle som møtte Karin kjen-
te den kjærligheten hun hadde å gi. Hun 
var  den personen som ønsket å hjelpe. 
Vi i lokallaget på Lillehammer har veldig 
mye å takke henne for, og vårt inntrykk 
er at alle de lagene som hun arbeidet for 
var veldig glade i Karin. Vi følte at Karin 
greide å spre glede, motivere og hjelpe til 
med å finne løsninger.  Vi kan helt sikkert 
si at uten Karin hadde det ikke vært noe 
lokallag på Lillehammer! Hun var godt 

kjent over hele organisasjonen som et 
varmt menneske og var respektert for 
det hun fikk til. Det var et stort tap for 
LTN at hun sluttet.

VI TRENG DEG
8. mai 2014 kom den triste beskjeden om 
at Karins ektemann, Per Inge, gikk bort.  
Dette var en tragedie for den lille familien 
på tre. De var utrolig glade i hverandre, 
greide å bygge hverandre opp. Men sam-
tidig var de avhengig av hverandre. Per 
Inge var også en stor ressurs for LTN, 
og ble kjent over hele landet for sitt stå 
på-humør! Både Karin og Per Inge satt i 

styret for Lillehammer og omegn lokallag. 
Når Karin mistet sin Per Inge kom den 
skumle kreften tilbake, og den begynte  
å ta over livet hennes. Det er et stort tap 
for Kristine å miste både sin mor og far 
i  så ung alder. Det er godt å se at nær  
familie  tar vare på henne. 

Vi savner deg Karin.
Vi lyser fred over ditt minne.

På vegne av styret i Lillehammer og om-
egn lokallag,
 
Espen Andreassen

Minneord Karin Bjørnødegaard

KARIN VAR EN RESSURS FOR FORBUNDET

Karin Bjørnødegaard var en del av vår arbeidshverdag i ti år. Fra hjemmekon-
toret på Lillehammer til sekretariatets kontor gikk telefonlinjene varme med 
saker som skulle diskuteres og informasjon som skulle deles. Og alltid med et 
smil bakom den varme stemmen fra Lillehammer. Karin var en ressurs med sin 
sykepleierbakgrunn og sitt brennende engasjement for mennesker og organi-
sasjon. Verden er litt kaldere uten et menneske som Karin. 
For landsstyret og sekretariatet, Ingeborg Dahl-Hilstad

KARIN BJØRNØDEGAARD (t.v) gjorde en viktig jobb både lokalt og nasjonalt.
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Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no   Hjemmeside:http://www.skrivesmurfen.no 

Sett sammen bokstave-
ne i de fargede rutene (i 
rekkefølge fra toppen og 
ned). Dette blir løsningen 
som du kan sende inn. 

Det trekkes tre vinnere 
som får en overraskelse 
i posten.

Svarfrist: 24. nov 2015

Løsning på forrige kryss 
var: 
HØSTMØRKE

Turid Orskaug, 3430 Spikkestad

Thor Barkli, 9310 Sørreisa

Torill Nordhus, 5417  Stord

OPPGAVE VINNERE

Kryss meg på krykka

Send løsningsordet, samt navn og adresse til levemed@personskadeforbundet.no eller pr. post til Personskadeforbundet LTN, Hausmanns gate 19, 0182 Oslo
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Selius & kidza

Overser funksjonshemmede 
i jobbsatsing
Regjeringen styrker en rekke arbeids-
markedstiltak, men overser de som 
står langt bak i jobbkøen. 

I statsbudsjettet kommer regjeringen 
med 4000 nye plasser i arbeidsmarked-
stiltak. Kun 1000 av dem er øremerket 
ungdom. 

– Det er fint lite å finne om nye ressurser 
og prioriteringer i NAV knyttet til ungdom 
med nedsatt funksjonsevne, og det kom-
mer ingen nye tiltaksplasser for personer 

med nedsatt arbeidsevne. Vi er overrasket 
og skuffet over at tiltakene står på stedet 
hvil, sier Lars Rottem Krangnes, gene-
ralsekretær i Unge funksjonshemmede.

Bare fire av ti funksjonshemmede er i 
jobb, til tross for at langt flere ønsker å 
delta i arbeidslivet. 

– Den manglende satsningen vil gå ut-
over unge med nedsatt funksjonsevne 
som står utenfor arbeidslivet. Vi står 
ovenfor tøffere tider på arbeidsmarke-
det og det trengs tyngre skyts for å sikre 
at ungdom med nedsatt funksjonsevne 

blir prioritert som jobbsøkere på lik linje 
med andre, sier Krangnes. 

Ungdom med nedsatt funksjonsevne sli-
ter med å få tilrettelagte lærlingeplasser. 
I revidert budsjett i vår kom det noen få 
ekstra millioner på dette området, men 
det skjer ikke noe nytt løft nå. 

Utdanning er enda viktigere for ungdom 
med nedsatt funksjonsevne enn andre 
grupper med tanke på det å komme i 
jobb.  Vi vet også at mange faller fra al-
lerede i videregående skole, blant annet 
på grunn av manglende lærlingeplass. 
Her trenger vi en langt tøffere innsats 
for å nå målet, mener Krangnes. 

I vår kom Vågengutvalget, som har gjen-
nomgått NAV, med 43 konkrete forslag 
til forbedringer.

– Vi etterlyser en tydeligere satsing og 
prioritering i NAV slik at den nye NAV-sje-
fen Sigrun Vågeng kan fylle verktøykas-
sen. NAV-kontorene trenger mer ung-
domskompetanse og ressurser for å følge 
opp unge med nedsatt funksjonsevne og 
deres potensielle arbeidsgivere raskere 
og bedre enn i dag, fastslår Krangnes.

TEKST: Unge funksjonshemmede 
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UNIVERSELL UTFORMING ER ET MIDDEL TIL ØKT 
SELVSTENDIGHET FOR BARN OG UNGE MED NED�
SATT FUNKSJONSEVNE. 
Når mennesker har nedsatt funksjonsnivå eller helsepro-
blemer, kan de møte hindringer i hverdagen som gjør livet 
vanskeligere. Et grunnprinsipp for universell utforming 
er at omgivelser og produkter skal ha en utforming som 
gjør dem tilgjengelige for flest mulig. Målet er å forenkle 
livet og øke livskvaliteten for alle.

RINGEREN I OPERAEN!
En av tilskuerne har glemt å slå av
mobiltelefonen sin og ødelegger kon-
serten for alle de andre! Sett bildene i
riktig rekkefølge, fra 1 til 6, så får du 

se hvem det er.

Dekk over bildene og svar på
disse spørsmålene:
- Hvem sitter på høyre side av Dolly?
- Hvem sitter midt på andre rad?
- Hvem sitter helt til venstre på første rad?

MÅNEDENS APP
 APP:  Maily
Alder:  4-9
Pris:  Gratis
Utgiver: goodnews.is

BARNAS FØRSTE EPOST�APP!
Visuelt barneaktig epost-app 
som skal stimulere små barn til 
å sende og motta meldinger. 
Det er mulig å håndskrive mel-
dingene og å ta bilder som kan 
legges inn i meldingene. Svært 
gode omtaler, for eksempel i 
mashable.com.

Versjoner: Apple Ipad

Egg uten 
skall

MCT/Bulls

Legg et egg i plastglasset og 
fyll på eddik til det dekker egget

Vet du hvordan du kan få et 
egg ut av skallet uten å 
knuse skallet? Du løser 
det opp. Slik gjør du det:

Hva skjedde?

Eddiken løste opp eggeskallet, 
slik at bare den myke hinnen 
innenfor skallet var tilbake

1

• Hardkokt egg

• Plastglass 
med tett lokk

• Rått egg

• Eddik

Skru lokket godt på og 
la det stå på bordet

Se etter endringer i 
glasset flere ganger 
om dagen

Etter to dager tar du egget forsiktig 
ut og skyller det i kaldt vann

Hold egget opp mot 
lyset og se på det

Hold egget ca. 5 cm 
over et bord og slipp det
Deretter slipper du det fra 10 cm

3

Gjenta trinn 1-3 
med hardkokt egg4

Da du holdt det opp 
mot lyset, kunne du 
se plommen i det rå 
egget

Begge eggene 
spretter når du 

slipper dem 
ned på bordet

Eddik er en svak syre som kan  
løse opp mange ting som 
inneholder kalsium

Du trenger

2

Sudoku

Kryssord

Finn seks feil

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
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Spor i tre

MCT/Bulls

Ser du nøye på en ting 
laget av tre, vil du 
oppdage merker som 
kan fortelle deg 
hvordan tingen en 
gang var del av et tre.

Hva skjedde?

Store, runde 
tømmerstokkerare sages 
i mindre, flate treplanker

• Forstørrelsesglass

• Blyant og papir

Andre planker kappes 
fra midten av stokken, 
og da danner 
årringene små merker 
som står tett sammen

• Tremøbel

• Balltre, 
hammerhåndtak, 
trebolle, treski eller 
en annen ting av tre

MERK: Noen møbler er laget 
av finer, som er en tynn 
treplate limt på et annet 
materiale. Prøv å finne ekte 
tremøbler. Gamle stoler og 
bord er ofte av massivt tre

Mens et tre vokser, 
danner lagene 
med nytt tre 
årringer. Du ser 
ringene tydelig når 
du ser på en 
stubbe

År-
ringer

En del planker blir kappet fra 
yttersiden av stokken, 

og da danner 
årringene 

lange, 
V-formede 

merker 

Se etter et mønster av 
lyse og mørke linjer eller 
små groper på den flate 
siden av treeet og tegn 
dem.

Gjør dette:

Ser du noen 
V-formede streker?  
Finner du noen små 
linjer som står tett 
sammen?

Så ser du
på enden av 
trestykket og 
tegner linjene 
du finner der

1

3

2
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Trygt på skoleveiene

Ski
kommune

Kommunalteknikk
ski.kommune.no

sortland.kommune.no

Steinkjer
kommune

steinkjer.kommune.no

flesberg.kommune.no

Eid
kommune

eid.kommune.no

Flakstad
kommune

Oppvekstetaten
flakstad.kommune.no

nord-aurdal.kommune.no

trysil.kommune.no

Porsgrunn
kommune

porsgrunn.kommune.no

verran.kommune.no

Åfjord
kommune

Sektor Oppvekst
 afjord.kommune.no

hamar.kommune.no

Sektor kommunal utvikling
meraker.kommune.no

Teknisk Forvaltning
spydeberg.kommune.no

Agdenes
kommune

agdenes.kommune.no

Ålesund
kommune

alesund.kommune.no

ostre-toten.kommune.no

Krødsherad
kommune

krodsherad.kommune.no

Kvam Herad
kvam.no

bjerkreim.kommune.no

Fjell
kommune

fjell.kommune.no

aurland.kommune.no

nord-fron.kommune.no

froya.kommune.no

Enhet for Grunnskolen
bamble.kommune.no

sveio.kommune.no

Gaular
kommune

gaular.kommune.no

Skodje
kommune

skodje.kommune.no

Billakkering
Kokstad AS
Kokstadvegen 42
5257 KOKSTAD
Tlf. 55 91 40 10

 Flismyrveien 30
2280 GJESÅSEN
Tlf. 62 95 35 55

Sæternes
Transport AS

 Ingebrigt Østnes gate
7900 RØRVIK
Tlf. 992 82 530

G Eilertsen AS
 Strandg 95

6060 HAREID
Tlf. 70 09 53 00

Buskerud
Bilsenter AS
 Vestre Linnesv 7

3400 LIER
Tlf. 32 24 15 00

Riksheim Fisk AS
8312 HENNINGSVÆR

Tlf. 76 06 84 00

ORKDAL VIDEREGÅENDE SKOLE
FOLLO, ORKDALSV. 340, 7300 ORKANGER
www.orkdal.vgs.no
Tlf. 73 86 66 00

e-postadr.: Postmottak.Orkdal@stfk.no

Harila AS - Finnmarks største bilforhandler
Vestre Jakobselv - Tlf: 78 95 45 60

Hammerfest - Tlf: 78 40 78 20
Alta - Tlf: 78 44 56 00

www.harila.no

Accountor Hadeland Nittedal
Autorisert regnskapsførerselskap

Hadeland: 61 31 99 20, ccountor@hadeland.no

Nittedal: 67 07 12 65, accountor@nittedal.no
accountor.no

Rykkinnveien 100, 1349 RYKKINN
Tlf. 67 15 28 00  -  www.framhelse.no

Møre og Romsdal avd. Molde
Gammelseterlia 4, 6422 MOLDE - Tlf. 71 24 93 00

Hedmark
Transportarbeiderforening

 Folkets Hus, 2326 HAMAR
Tlf. 62 54 09 79

T:  64 97 23 00

M: post@kisif.no

W: http:/kisif.no

A:  Langbakken 9, 1430 ÅS

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil

Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Ryensvingen 15
0680 OSLO

Tlf. 22 62 60 80
www.atl.no

LEVE MED 9-2015.pmd 16.10.2015, 08:591
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3371 VIKERSUND
Tlf. 32 78 36 06

www.steg.no

Eggen Anleggsdrift AS
 Sagene Ring 43, 2410 HERNES

Tlf. 911 95 559

Baklivegen 3, 6450 HJELSET
Tlf. 71 20 13 80

E-post: alstad@scania.no - www.alstadauto.no

Statens vegvesen
Region sør
4808 ARENDAL

Tlf. 020 30

Team Verksted Øst AS
 Stanseveien 40

0976 OSLO
Tlf. 480 24 400

Yamaha Motor Europe N.V. Filial Norge
Sjøskogenveien 5, 1407 VINTERBRO

Tlf. 64 97 94 00

Myrvollen
Transport AS
 Nordre Sønset 20

3158 ANDEBU
Tlf. 95 19 94 70

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgg. 4

3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

AUST-AGDER

REIDARS Trafikkskole AS
Torbjørnsbu 24 A, 4847 ARENDAL....................................Tlf. 906 41 520
E-post: reidarstrafikkskole@msn.com
reidarstrafikkskole.no

MØRE og ROMSDAL

ROGNE Aut. Trafikkskule AS
Storevågen 73, 6020 ÅLESUND......................................Tlf. 70 15 85 60
E-post:post@rogne.no

NORDLAND

BARKHALD & PEDERSEN Trafikkskole
Avd. Rognan
Straandgata 12, 8250 ROGNAN......................................Tlf. 75 69 08 89
E-post: rognan@trafikk-skole.no

LOFOTEN Trafikkskolesenter A/S
Sjøveien 7, 8370 LEKNES..............................................Tlf. 76 08 25 55
E-post: post@lofotentrafikkskole.no

OPPLAND

LENA & CENTRUM Trafikkskole AS
Vallevegen, 2801 GJØVIK.............................................Tlf. 61 16 14 50
E-post: lena@lena-centrum.no
www.lena-centrum.no

ROGALAND

Holbergsg. 15, 4306 SANDNES.......................................Tlf. 51 66 00 27
Klasse A, B, T og BE
E-post: leif@vaagentrafikkskole.no
www.vaagentrafikkskole.no

SØR-TRØNDELAG

Falkenborgveien 28, 7044 TRONDHEIM............................Tlf. 73 91 76 70
E-post: abes@abes-trafikkskole.com
www.abes-trafikkskole.com

HEIMDAL Trafikkskole A/S
      Tlf. 72 89 59 30

Heimdal
Byåsen
Midtbyen
www.heimdaltrafikkskole.no

VESTFOLD

HORTEN Trafikkopplæring
Eians Horten Glenn Ronny Edvardsen
Storgata 23, 3181 HORTEN.............................................Tlf. 477 11 879
E-post: post@trafikkskolehorten.no
www.eianstrafikkskole.no

Møllers gate 3, 3210 SANDEFJORD.................................Tlf. 33 46 80 06
E-post: post@solheimtrafikk.no
www.solheimtrafikk.no

LEVE MED 9-2015.pmd 16.10.2015, 08:592
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Hamarvik
Båtforening

Hamarvik
7263 HAMARVIK
Tlf. 959 63 693

Søhus og
Østengen AS

Runden 13
3647 HVITTINGFOSS

Tlf. 464 05 141

dinfirmabil.no
Verkstedveien 4

6517 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 58 06 80

Møller Bil
Kokstad AS

 Kokstadveien 29 b
5257 KOKSTAD
Tlf. 24 03 14 50

Mobile Bergen AS
Liaveien 12

5132 NYBORG
Tlf. 55 19 90 00

Apotek 1 Askim
Eidsbergveien 7

1830 ASKIM
Tlf. 69 84 41 40

AB Maskin
 Akslastien 3

7820 SPILLUM
Tlf. 74 27 61 05

Hammerfest
9610 RYPEFJORD

Tlf. 78 40 77 70

Block Watne AS
2203 KONGSVINGER

Tlf. 62 83 10 00

Bertelsen &
Garpestad AS

Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

Stico AS
 Bjørnsons gate 29

5052 BERGEN
Tlf. 55 20 70 00

Vallset
Skallervegen 2
2330  VALLSET
Tlf. 62 58 72 01

Varanger
Auto AS
 Tanavegen 8
9800 VADSØ

Tlf. 78 95 59 00

Moss
Transportforum AS

Vålerv. 157
1599 MOSS

Tlf. 69 24 11 30

Eggen
Anleggsdrift AS

Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

TS Bygg
 Solhøyveien 14

3080 HOLMESTRAND
Tlf. 33 05 28 48

Oslo Bilsenter
 Grenseveien 73

0663 OSLO
Tlf. 23 17 02 00

Eksosverkstedet
Stavanger AS

Forusparken 1
4031 STAVANGER

Tlf. 51 57 95 00

Hustvedt & Skeie
Transport AS

5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Toyota
Ørland Bil AS

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Syljuåsen
Oppland AS

Kallerudlia 15
2816 GJØVIK

Tlf. 61 14 50 80

Westad
Industri AS

 Heggenv
3360 GEITHUS
Tlf. 32 78 95 00

Kanalen Brygge Værftsg 1 c
 1511 MOSS

Tlf. 69 60 98 11

2312 OTTESTAD
Tlf. 62 58 57 00

www.autostrada.no

Storg. 20, 2815 GJØVIK
Tlf. 61 18 90 90

Albjerk Bil
Drammen AS
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 21 83 00

Maskinentreprenør
Vethe Lars

 Eidveien 11
1389 HEGGEDAL
Tlf. 930 22 411

Sondre L Orra
Mekanisk & Transport

 Henanger
5645 SÆVAREID
Tlf. 907 94 319

Kvina
Turservice

Josdal
4440 TONSTAD
Tlf. 415 31 918

Jørgensens
Hageservice

 Vindheim 26
4885 GRIMSTAD
Tlf. 950 61 377

Byggmester
Lars Olav Bergsvåg

 5590 ETNE
Tlf. 415 66 055

Lyngseidet
Bilverksted A/S

Skolev. 1
9060 LYNGSEIDET

Tlf. 77 71 01 55

Salong Kari
Trondheimsvegen 627

2092 MINNESUND
Tlf. 63 96 86 07

Leksvik Taxi
Ronald Hamstad

Leirdalsvegen 58
7120 LEKSVIK
Tlf. 480 95 559

KS Flis og Mur AS
Prestmovegen 97
7514 STJØRDAL
Tlf. 906 07 106

Kongeveien 79
3188 HORTEN

Tlf. 33 04 98 80

Sandtransport AS
Porsgrunnsvegen 192

3735 SKIEN
Tlf. 909 93 028

6823 SANDANE
Tlf. 57 86 84 00
www.trucknor.no

Roar Skjønhals
Transport AS
7273 NORDDYRØY

Tlf. 72 44 81 00

Bilia Follo
Myrfaret 1
1406 SKI

Tlf. 64 97 78 00

Geilo Taxi
 Vesleslåttvegen 3

3580 GEILO
Tlf. 32 09 10 00

3701 SKIEN
Tlf. 02 610

Arendal
Båt & Billakkering

Siringveien 3
4849 ARENDAL
Tlf. 37 03 33 00

AKO
Transport AS

 2072 DAL
Tlf. 992 17 800

Oskar Skoglys veg 2
2619 LILLEHAMMER

Markhus
Transport AS

 Teigland 24
5596 MARKHUS
Tlf. 971 69 864

Hadeland
Maskindrift AS

Korsbakken 25
2760 BRANDBU
Tlf. 911 20 405

Solberg Bil AS
Vestre Buktenveg 11-13

3736 SKIEN
Tlf. 35 58 35 20

Bygdøynesv. 37
0286 OSLO

Tlf. 24 11 41 50

Motorsenteret
Heidal AS
 Ysterivegen 5
2676 HEIDAL

Tlf. 61 23 34 00

Gjøvik Vulk
Dekksenter AS
Mattisrudsvingen 9
2827 HUNNDALEN

Tlf. 61 17 19 16

Nordnesv 3
8450 STOKMARKNES

Tlf. 76 11 80 00

Åskollen
Nordbyveien 75
3038 DRAMMEN
Tlf. 32 80 02 95

avd Steinkjer
7714 STEINKJER
Tlf. 74 17 06 00

Vrådal Bilsenter
Kviteseidvegen 1909

3853 VRÅDAL
Tlf. 35 05 61 16

Rana
Bilopphugging AS

Falck Mo i Rana
Smedv. 11, 8610 GRUBHEI

Tlf. 75 13 22 22

Gulvlegger
Øyvind Nystein

 Nysteinveien 197
3960 STATHELLE

Tlf. 416 03 880

Aut. maskinentreprenør
Herbjørn Nilssen  AS

 Stakkevollv 69
9010 TROMSØ
Tlf. 77 65 56 40

www.herbjorn-nilssen.no

Tomterv 41
1408 KROKSTAD
Tlf. 64 86 31 03

Verftsgata 22
7800 NAMSOS
Tlf. 479 80 500

Asko Øst AS
Delitoppen 4

1540 VESTBY
Tlf. 02 425

Hommersåk
Bil AS
 Essev 2

4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50

3855 TREUNGEN
Tlf. 35 04 71 70

Viking Byrkjelo
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

Moss
Bilsenter A/S

Kvaenveien 3
1529 MOSS

Tlf. 69 23 57 57

Autohuset
Fagernes AS
Valdresvegen 87
2900 FAGERNES
Tlf. 61 36 04 77

Hokksund
Vestre Brugate 2
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 33 20

Kanalgata 7
3263 LARVIK

Tlf. 33 14 18 90

Mekonomen
Auto-Teknikk Drøbak

1440 DRØBAK
Tlf. 64 90 70 70

www.auto-teknikk.no

Drosjer
Longyearbyen Taxi AS

 Vei 401 nr 50
9170 LONGYEARBYEN

Tlf. 79 02 13 75

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 957 50 522

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Edgar Berthelsen AS
 Elveveien 54
3262 LARVIK

Tlf. 33 13 79 00

ANONYM
STØTTE
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NAF-medlem?
NAF Advokat har lang erfaring  
med å bistå NAFs medlemmer  
i personskadesaker etter trafikk- 
uhell.

Bistanden omfatter råd,  
veiledning, forhandlinger og  
om nødvendig bistand i retts- 
prosesser.

Ta kontakt på 
 juridisk@naf.no  

eller  
tlf. 926 46 793  

for mer  
informasjon.

Din sak er vår sak

Tenden Advokatfirma ANS, Sandefjord • Tønsberg 
Sentralbord: +47 33 35 46 00, www.tendenans.no

Tenden Advokatfirma ANS har lang erfaring med erstatningssaker 

ved personskade, og har egen faggruppe på erstatningsrett. Vi bistår 

skadelidte og pårørende ved bl.a.:

Trafikkskader  Yrkesskader  Pasientskader
i saker mot forsikringsselskaper, NPE og Statens Pensjonskasse. 

Gratis førkonsultasjon og forhåndsvurdering.

trafikkskadde. ann.indd   2 2/13/09   12:44 AM

Personskade
Pasientskade
Yrkessykdom
Alm. praksis
Yrkesskade

Trafi kkskade
Forsikringsrett

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

www.preto.no
Strandgaten 18 – Bergen

Tlf: 55 90 85 80 / Fax: 55 90 85 81

Har jeg krav 
på erstatning?

MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOK ATFOREN I NG

ADVOK ATFI RMAE T

ANNONSER

Haakon VIIs gt. 2, Postboks 1371 Vika, 0114 Oslo. Telefon: (+47) 22 42 42 42. Telefaks: (+47) 22 42 42 44. Email: advokat@ladv.no. Webside: www.langsethadvokat.no

Langseth Advokatfirma DA er et av landets ledende advokatfirma innen 
personskadeerstatning. Vi har lang erfaring med profesjonell bistand i alle 
typer personskadesaker og forsikringssaker.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.

erstatning@ladv.no eller 22 42 42 42 

Er du påført personskade ved
TRAFIKKULYKKE  
ARBEIDSULYKKE  
FEILBEHANDLING

kan du ha krav på erstatning

www.langsethadvokat.no

Camilla Neuberth



  

Avsender: 
Personskadeforbundet LTN 
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

“
Gratulerer til alle i Ness Lundin 
med 25 år som landets ledende 
advokat�rma i erstatningsrett.

Professor Asbjørn Kjønstad, Emeritus ved Universitetet i Oslo.

I vår 25 år lange historie har vi hjulpet mennesker i en uheldig situasjon, med å 
få en trygg økonomisk hverdag. Vi har nær fordoblet erstatningene fra det som 
opprinnelig ble tilbudt, og ført mange prinsipielle saker – både i Høyesterett og i 
internasjonale domstoler. Ikke nøl med å ta kontakt – vi gir alltid en gratis vurdering, 
og det er helt normalt at forsikringsselskapet dekker dine advokatutgifter. 

Ring oss på 23 29 90 00 for en uforpliktende samtale, 
eller les mer om oss på www.nesslundin.no

“
Gratulerer til alle i Ness Lundin 
med 25 år som landets ledende 
advokat�rma i erstatningsrett.

Professor Asbjørn Kjønstad, Emeritus ved Universitetet i Oslo.

I vår 25 år lange historie har vi hjulpet mennesker i en uheldig situasjon, med å 
få en trygg økonomisk hverdag. Vi har nær fordoblet erstatningene fra det som 
opprinnelig ble tilbudt, og ført mange prinsipielle saker – både i Høyesterett og i 
internasjonale domstoler. Ikke nøl med å ta kontakt – vi gir alltid en gratis vurdering, 
og det er helt normalt at forsikringsselskapet dekker dine advokatutgifter. 

Ring oss på 23 29 90 00 for en uforpliktende samtale, 
eller les mer om oss på www.nesslundin.no

“
Gratulerer til alle i Ness Lundin 
med 25 år som landets ledende 
advokat�rma i erstatningsrett.

Professor Asbjørn Kjønstad, Emeritus ved Universitetet i Oslo.

I vår 25 år lange historie har vi hjulpet mennesker i en uheldig situasjon, med å 
få en trygg økonomisk hverdag. Vi har nær fordoblet erstatningene fra det som 
opprinnelig ble tilbudt, og ført mange prinsipielle saker – både i Høyesterett og i 
internasjonale domstoler. Ikke nøl med å ta kontakt – vi gir alltid en gratis vurdering, 
og det er helt normalt at forsikringsselskapet dekker dine advokatutgifter. 

Ring oss på 23 29 90 00 for en uforpliktende samtale, 
eller les mer om oss på www.nesslundin.no

«Då eg førelas i juridisk metode og rettskildelære i 2002,  var 
skilsetjande høgsterettsavgjerder som Bøhler- og Finanger- 
dommen 1  frå 2000 med å utfordra tradisjonell norsk rett og 
Høgsterett si rolle i rettslivet».

«Ved sida av Finanger-saka 2 frå 2005 og STX-saka frå 2013 er 
dette den mest spektakulære saka om EØS-retten»
(Frå Øyrehagen Sundes bok «Høgsteretts historie 1965-2015)

Eg gratulerar Ness Lundin med 25 år og framifrå rettspolitisk  
nybrottsarbeid.

                               Jørn Øyrehagen  Sunde
                              Professor i rettshistorie UIB


